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Aanleiding 

Jaarlijks legt de NVWA de prioriteiten voor het toezicht en de bijbehorende 

jaarplanresultaten vast in een jaarplan. Het jaarplan van de NVWA wordt jaarlijks 

door de Minister van LNV, mede namens de Minister van VWS, aangeboden aan 

de Tweede Kamer. Het onderliggende gedetailleerde jaarplan is ambtelijk akkoord 

bevonden na bespreking in het Opdrachtgeversoverleg NVWA - LNV van 23 

november 2022.  

 

Advies 
• U wordt verzocht uw goedkeuring aan het jaarplan 2023 te verlenen.  
• U wordt gevraagd om - na goedkeuring van u en de minister van VWS - het 

NVWA jaarplan 2023 mede namens de minister van VWS aan te bieden aan de 

Tweede Kamer door middel van bijgevoegde aanbiedingsbrief. 

 

Kernpunten 
• De basis voor het jaarplan is gelegd in de brief ‘Kaders en keuzes Jaarplan 

2023’ die de IG NVWA begin 2022 aan opdrachtgevers LNV en VWS heeft 

gestuurd en de Kaderbrieven 2023 die beide opdrachtgevers op hun beurt in 
het voorjaar aan NVWA hebben gestuurd. 

• Het jaarplan wordt op 12 december gepubliceerd op de website van de NVWA. 
De Kamerbrief bevat een link naar het jaarplan.  

• Het jaarplan bestaat uit verschillende ‘tegels’ die in drie categorieën vallen: 
(1) uitleg over het werk en de organisatie van de NVWA, (2) per publiek 
belang inzicht in de resultaten die de NVWA in 2023 gaat realiseren en (3) een 
beeld op hoofdlijnen van de continuïteit van de NVWA.  

• De extra middelen die de NVWA vanuit het coalitieakkoord ontvangt, zijn 

onderdeel van het jaarplan. 

• In 2022 is de NVWA meteen gestart om deze middelen te investeren in een 

aantal urgente (beleids)thema’s. In 2023 investeert de NVWA hierin verder. 

Tegelijkertijd werkt de NVWA aan het herstellen van het fundament van de 

organisatie en aan vernieuwing van het toezicht.  
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• In de Kamerbrief wordt dit nader toegelicht en is per opdrachtgever een 

samenvatting opgenomen van de plannen van de NVWA voor 2023.  
• De jaarplanresultaten die de NVWA in 2023 op domeinniveau zal realiseren 

vindt u in de bijlage ‘jaarplanresultaten’. Deze bijlage is geen onderdeel van 
het extern te publiceren jaarplan; daarin worden alleen de resultaten op het 
niveau van de publieke belangen gepubliceerd. 

• In de financiële paragraaf bij het jaarplan (bijlage) die ook geen onderdeel 
vormt van het extern te publiceren jaarplan, is in afwachting van de nadere 
besluitvorming over het retributiestelsel voor de financiering van de niet-
kostendekkende tarieven opgenomen dat deze worden vastgesteld na 

zekerheid over de demping in 2023. 

 

Toelichting 

• Speerpunten voor 2023 zijn per publiek belang verder uitgewerkt in de 

verschillende ‘tegels’ op de website. De NVWA zet voor LNV in 2023 onder 

andere in op:  

o intensief toezicht bij het transport van landbouwhuisdieren en uitbreiding 

van internationale samenwerking daarbij; 

o extra capaciteit voor de bestrijding van dierziekten die een structureel 

karakter hebben gekregen, zoals vogelgriep, zoönotische salmonella en 

Afrikaanse varkenspest; 

o versterking van internationale samenwerking in de aanpak van 

milieufraude;  

o de inzet van het systeem van real-time vervoersdocumenten Meststoffen 

(rVDM); 

o het tijdig afhandelen van incidenten met en uitbraken van plantenziektes;  

o het versterken van het toezicht en het op orde brengen van de basis bij 

keuren. 

• Ten behoeve van het jaarplan 2023 is door de NVWA een haalbaarheidstoets 

uitgevoerd. Daarbij is gekeken of de jaarplanresultaten realistisch zijn én de 

onderliggende activiteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.  

• Het werven, opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers kost tijd 

waardoor ze niet meteen het type uren maken waarvoor de NVWA (op basis 

van pxq) financiering ontvangt van LNV en VWS. Daardoor kunnen knelpunten 

niet meteen worden opgelost. In het jaarplan is hiermee rekening gehouden, 

door een deel van de extra middelen uit het coalitieakkoord pas in de loop van 

2023 toe te voegen aan het jaarplan. 

• De NVWA ontvangt stapsgewijs tot 2028 extra middelen uit het 

coalitieakkoord, de ontwikkeling van de NVWA gaat daarom ook stapsgewijs. 
 
 
 

 




